
Nick Beams, 5 August 2014
நேற்றறைய தினம் ந் ஜேர்மனிக்கு எதிரான பிர்கு எதிரான பிரிட்டனின் யுத்த
பிரான பிரகடனத்தின் 100 வது நிறனவுதினத்றத குறித்தது.
அப்பிரான பிரகடனத்நத்கு எதிராடு முதலாம்்கு எதிராம் உலாம்க யுத்தத்திற்குள
அறனத்து ஐநரான பிர்கு எதிராப்பிய ஏக்கு எதிராதிபத்திய சக்திகளின்
பிரான பிரநவசமும் முழுறமயறடந்தது.
பபல்ஜியம் தன்றனப் ப்கு எதிராதுக்கு எதிராத்துக்பக்கு எதிராளள ேடுநிறலாம்றம
வகிப்பத்கு எதிராக அறிவித்திருந்த நிறலாம்யில்,  ஆகஸ்ட் 3  இல்
பிரான பிர்கு எதிரான்சிற்கு எதிரான பிர்கு எதிரான ந் ஜேர்மனியின் யுத்தப் பிரான பிரகடனத்த்கு எதிராலும்
மற்றும் பபல்ஜிய மண்ணில் துருப்புகறள அது
நிறலாம்நிறுத்தியத்கு எதிரால்,  அதனது ேடுநிறலாம்றம
மீறைப்பட்டுவிட்டது என்பறத நப்கு எதிராலிக்க்கு எதிராரான பிரணம்கு எதிராகக் பக்கு எதிராண்டு
பிரிட்டனின் யுத்த பிரான பிரகடனம் அறிவிக்கப்பட்டது. 

பிரான பிர்கு எதிரான்சின் கூட்ட்கு எதிராளிய்கு எதிரான ரான பிரஷ்ய்கு எதிராவ்கு எதிரால் துருப்புகள
அணிதிரான பிரட்டப்பட்டதற்கு பின்னநரான பிர, ந் ஜேர்மனி யுத்தப்
பிரான பிரகடனத்றத பவளியிடநவண்டும் என்பறத
உறுதிப்படுத்திக்பக்கு எதிராளளும் வறகயில்,  அது
மிகக்கவனம்கு எதிராக திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.  இந்த ரான பிரஷ்ய
துருப்புக்களின் அணிதிரான பிரளவு ் ஜேணிதிரள்வு ஜூறலாம் 28  இல் நசர்பிய்கு எதிரா
மீத்கு எதிரான ஆஸ்திரிய்கு எதிராவின் யுத்த பிரான பிரகடனத்த்கு எதிரால்
தூண்டப்பட்டிருந்தது.  ரான பிரஷ்ய்கு எதிரா பதன்கிழக்கு ஐநரான பிர்கு எதிராப்ப்கு எதிராவில்
அதன் விரிவ்கு எதிராக்கவ்கு எதிராத நே்கு எதிராக்கங்களுக்க்கு எதிராக நசர்பிய்கு எதிராறவ
ப்கு எதிராதுக்கு எதிராக்க உறுதியளித்திருந்தது. 
அதற்கடுத்த ே்கு எதிரான்க்கு எதிராண்டுகளில்,  அவற்றின் நி் ஜேம்கு எதிரான யுத்த
நே்கு எதிராக்கங்கறள மூடிமறறைப்பதற்க்கு எதிராக ஏக்கு எதிராதிபத்திய
சக்திகளின் பிரான பிரச்ச்கு எதிராரான பிர கருவிகள பமருகூட்டப்பட்டு
அபிவிருத்தி பசய்யப்பட்டன.

பிரிட்டன்,  "ஹணிதிரள்வு ஜூனின்"  [Hun  -  ந் ஜேர்மன் ஆஸ்திரிய
இரான பிர்கு எதிராணுவத்தினர்]  அட்டூழியங்கறள எதிர்க்கவும் மற்றும்
"சிறிய நதசங்களின் உரிறமகறளப் ப்கு எதிராதுக்கு எதிராக்கவும்"
தறலாம்யீடு பசய்வத்கு எதிராக வ்கு எதிராதிட்டது.  ஆன்கு எதிரால் "சிறிய
பபல்ஜியம்"  ஆபிரிக்க்கு எதிராவில் கணிசம்கு எதிரான க்கு எதிராலாம்னித்துவ
பங்குறடறமறய அதன் பச்கு எதிராந்த உரிறமயில்
பக்கு எதிராண்டிருந்தநத்கு எதிராடு,  ஒரு ஏக்கு எதிராதிபத்திய சக்திய்கு எதிராகவும்
இருந்தது என்பநத உண்றமய்கு எதிராகும்.
ரான பிரஷ்ய்கு எதிராவின் ஏநதச்சதிக்கு எதிராரான பிர மற்றும் இரான பிரத்தத்தில் ஊறிய
் ஜே்கு எதிராரிச ஆட்சிநய்கு எதிராடு பிரான பிர்கு எதிரான்ஸ் கூட்டணியில் இருந்தநத்கு எதிராடு,
அதற்கு வழங்கிய பபரும் கடன்கள அந்த அரான பிரசின்
இரான பிர்கு எதிராணுவ மற்றும் ஒடுக்குமுறறை எந்திரான பிரத்றதக் க்கு எதிராப்ப்கு எதிராற்றி
றவக்க உதவின என்றை உண்றமக்கு இறடநய,  பிரான பிரஷ்ய
இரான பிர்கு எதிராணுவவ்கு எதிராதத்திற்கு எதிரான பிர்கு எதிராக சுதந்திரான பிரம் மற்றும் ் ஜேனே்கு எதிராயக
கருத்தியல்கறள ப்கு எதிராதுக்கு எதிராப்பதற்க்கு எதிராகநவ அது யுத்தத்தில்
நப்கு எதிராரிடுவத்கு எதிராக பிரான பிர்கு எதிரான்ஸின் அரான பிரசியல் தறலாம்வர்கள
வலியுறுத்தின்கு எதிரார்கள. 

ந் ஜேர்மனி ஐநரான பிர்கு எதிராப்ப்கு எதிரா மீது நமலாம்்கு எதிராதிக்கம் பசலுத்தவும்
மற்றும் ஒரு உலாம்க வல்லாம்ரான பிரச்கு எதிராக "பூமியில் அதன் இடத்றத"
அறடயவும் முறனந்திருந்த நப்கு எதிராதினும்,  ஏறனய

ஐநரான பிர்கு எதிராப்பிய சக்திகளின் ேடவடிக்றககள்கு எதிரால் அது யுத்தத்திற்குள
இழுக்கப்பட்டு இருந்தத்கு எதிராகவும் மற்றும் ஐநரான பிர்கு எதிராப்பிய
கலாம்்கு எதிராச்ச்கு எதிராரான பிரத்றத ப்கு எதிராதுக்கு எதிராப்பதற்கு ரான பிரஷ்ய
க்கு எதிராட்டுமிரான பிர்கு எதிராண்டித்தனத்திற்கு எதிரான பிர்கு எதிராக நப்கு எதிராரிட
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டத்கு எதிராகவும் அது கூறி வந்தது.
உண்றமயில்,  அந்த யுத்தம் "் ஜேனே்கு எதிராயகத்திற்க்கு எதிராகநவ்கு எதிரா",  சிறிய
நதசங்களின் உரிறமக்க்கு எதிராகநவ்கு எதிரா,  அல்லாம்து சர்வ்கு எதிராதிபத்தியத்றத
நத்கு எதிராற்கடிப்பதற்க்கு எதிராகநவ்கு எதிரா ேடத்தப்படவில்றலாம்,  ம்கு எதிராறை்கு எதிராக
சந்றதகளுக்க்கு எதிராக,  இலாம்்கு எதிராபங்களுக்க்கு எதிராக,  க்கு எதிராலாம்னித்துவத்திற்க்கு எதிராக
மற்றும் பசல்வ்கு எதிராக்கின் எல்றலாம்றய விரிவ்கு எதிராக்குவதற்க்கு எதிராக
ேடத்தப்பட்டது.  ஓர் அரிய ேடுநிறலாம்றமய்கு எதிரான தருணத்தில்,
கடற்பறடகளின் அப்நப்கு எதிராறதய முதல் பிரான பிரபுவ்கு எதிராக விளங்கிய
வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் விவரிக்றகயில்,  பிரிட்டனின்
வன்முறறைய்கு எதிரால் பபறைப்பட்டதும் பறடபலாம்த்தின்கு எதிரால்
தக்கறவக்கப்பட்டதும்கு எதிரான ஒரு ச்கு எதிராம்ரான பிர்கு எதிராஜ்ஜியத்றத அது
பக்கு எதிராண்டிருப்பத்கு எதிராகவும்,  மற்றைவர்களும் அநதநய அறடய
முயல்வத்கு எதிராக விவரித்த்கு எதிரார்.

அப்நப்கு எதிராது இருந்த ஐநரான பிர்கு எதிராப்ப்கு எதிராவின் அரான பிரசியல் நமல்கட்டும்கு எதிரானம்
—ஒரு ந் ஜேர்மன் பகய்சர்,  ஒரு ரான பிரஷ்ய ் ஜே்கு எதிரார் மற்றும் ஓர்
ஆஸ்திரிய நபரான பிரரான பிரசர்— இன்று இருப்பறதவிட அப்பப்கு எதிராழுது
மிகவும் நவறுபட்டத்கு எதிராக இருப்பினும்,  யுத்தத்திற்க்கு எதிரான உந்து
சக்திகநள்கு எதிரா முதலாம்்கு எதிராளித்துவ பப்கு எதிராருள்கு எதிராத்கு எதிராரான பிரத்தில் த்கு எதிரான் நவரூன்றி
இருந்தன. 
இன்றறைய க்கு எதிராலாம்கட்டத்தின் பூநக்கு எதிராளமயப்பட்ட உற்பத்தி
யுகத்திற்கு மிகவும் பலாம்ம்கு எதிராக பப்கு எதிராருந்துகின்றை வ்கு எதிரார்த்றதகளில்,
லிநய்கு எதிரான் ட்பரான பிர்கு எதிராட்ஸ்கி விவரித்தறதப் நப்கு எதிராலாம்,  நிலாம்ம்,  கடல்
உளளடங்கிய அறனத்றதயும் (இன்நறை்கு எதிரா பவளியுலாம்க
விண்பவளிறயயும் அதில் நசர்த்துக் பக்கு எதிராளளலாம்்கு எதிராம்) அதற்கு
முந்றதய 40  ஆண்டுகளில் ேடந்திருந்த பரான பிரந்த பப்கு எதிராருள்கு எதிராத்கு எதிராரான பிர
விரிவ்கு எதிராக்கம் உலாம்றக ஒநரான பிர பப்கு எதிராருள்கு எதிராத்கு எதிராரான பிர பட்டறறைய்கு எதிராக
ம்கு எதிராற்றியிருந்தறத அர்த்தப்படுத்தியது.  உலாம்கப்
பப்கு எதிராருள்கு எதிராத்கு எதிராரான பிரநம்கு எதிரா, ஒட்டுபம்கு எதிராத்தம்கு எதிராக, பப்கு எதிராருள்கு எதிராத்கு எதிராரான பிர
அபிவிருத்தியின் ேடுறமயம்கு எதிராக நதசிய அரான பிரசின் இடத்றத
எடுத்துக்பக்கு எதிராண்டு விட்டது.  ஆன்கு எதிரால் உலாம்கநம்கு எதிரா நதசிய-அரான பிரசு
அறமப்புமுறறைய்கு எதிரால் பிளவுப்பட்டு,  ஏக்கு எதிராதிபத்திய சக்திகள்கு எதிரால்
ஆதிக்கம் பசலுத்தப்படுவத்கு எதிராக இருந்தது.

சுருக்கம்கு எதிராக கூறுவத்கு எதிரான்கு எதிரால்,  உலாம்க மக்களின் பப்கு எதிராருள்கு எதிராத்கு எதிராரான பிர
முன்நனற்றைத்தின் அடித்தளம்கு எதிரான மனிதகுலாம்த்தின் உற்பத்தி
சக்திகளின் அபிவிருத்தி முதலாம்்கு எதிராளித்துவ இலாம்்கு எதிராப
அறமப்புமுறறை எதில் நவரூன்றியுளளநத்கு எதிரா அந்த நதசிய-அரான பிரசு
கட்டறமப்நப்கு எதிராடு நம்கு எதிராதலுக்குள வந்திருந்தது.
ட்பரான பிர்கு எதிராட்ஸ்கி எழுதின்கு எதிரார்,  எந்த முதலாம்்கு எதிராளித்துவ வல்லாம்ரான பிரசு ஒரு
நமலாம்்கு எதிராதிக்க சக்திய்கு எதிராக வரான பிரக்கூடும் என்பறதத் தீர்ம்கு எதிரானிப்பதற்கு,
அறனத்தும் ஒன்றுக்கு எதிரான பிர்கு எதிராக ஒன்று ஒரு இரான பிரத்தந்நத்கு எதிராய்ந்த
சண்றட மூலாம்ம்கு எதிராக இந்த முரான பிரண்ப்கு எதிராட்றடத் தீர்த்துக்
பக்கு எதிராளளும்கு எதிராறு ஏக்கு எதிராதிபத்தியம் முன்பம்கு எதிராழிகின்றைது.  அதன்
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முதலலாம் உலக யுத்தம்
வெ் வெடித்ததில் இருந்த
நூறு ஆண்டுகள



அபிவிருத்தியின் உச்சக்கட்டத்தில் அதன் இந்த
தீர்க்கவியலாம்்கு எதிராத முரான பிரண்ப்கு எதிராட்றட முதலாம்்கு எதிராளித்துவம் தீர்க்க
முறனயும் வழிமுறறைநய யுத்தம்கு எதிராகும்.
இந்த அல்லாம்து அந்த ஏக்கு எதிராதிபத்திய சக்திகளின் பவற்றிய்கு எதிரால்
அல்லாம்,  ம்கு எதிராறை்கு எதிராக ஏக்கு எதிராதிபத்திய வன்முறறை மற்றும்
அழிவிற்க்கு எதிரான பவடிப்பிற்கு மூலாம்க்கு எதிராரான பிரணம்கு எதிராக உளள
முதலாம்்கு எதிராளித்துவ அறமப்புமுறறைறயத் தூக்கிபயறிவது
மட்டுநம அதற்கு ஒநரான பிர முற்நப்கு எதிராக்க்கு எதிரான தீர்வ்கு எதிராக இருந்தது.
உலாம்க நச்கு எதிராசலிச புரான பிரட்சியின் நவறலாம்த்திட்டம் அந்ே்கு எதிராளின்
நிகழ்ச்சிநிரான பிரலாம்்கு எதிராக வந்துளளது. 

ஆன்கு எதிரால் முதலாம்்கு எதிராளித்துவ அறமப்புமுறறையின் ஒரு
வரான பிரலாம்்கு எதிராற்று பேருக்கடிறய அந்த யுத்தம் பவளிப்பறடய்கு எதிராக
எடுத்துக் க்கு எதிராட்டுறகயில்,  அது பத்கு எதிராழிலாம்்கு எதிராளர் இயக்கத்தில்
ஓர் ஆழ்ந்த பேருக்கடிறயப் பலாம்த்துடன் பவளிப்படுத்தியது.
ஆகஸ்ட் 4, 1914, துப்ப்கு எதிராக்கிகள சுடத் பத்கு எதிராடங்கிய நப்கு எதிராது,
பிபரான பிரஞ்சு மற்றும் ந் ஜேர்மன் நச்கு எதிராசலிஸ்ட் கட்சிகள—அத்கு எதிராவது
பத்கு எதிராழிலாம்்கு எதிராளர் அகிலாம்த்தின் பிபரான பிரஞ்சு பிரிவு (SFIO)  மற்றும்
ந் ஜேர்மன் சமூக ் ஜேனே்கு எதிராயக கட்சி (SPD)—அவற்றின்
பச்கு எதிராந்த அரான பிரச்கு எதிராங்கங்களுக்கு ஆதரான பிரவ்கு எதிராக வ்கு எதிராக்களித்தன. 
அறவ எந்த அறமப்பில் பிரான பிரத்கு எதிரான பிரிவுகள்கு எதிராக
இருந்தனநவ்கு எதிரா,  அந்த இரான பிரண்ட்கு எதிராம் அகிலாம்ம் அதற்கு
முந்றதய க்கு எதிராலாம்க்கட்டத்தில் யுத்த அப்கு எதிராயம் குறித்து
குறிப்பிட்டிருந்தது.  1912 இல் ப்கு எதிராசலில் ேடந்த அதன்
ம்கு எதிராே்கு எதிராட்டில்,  அது யுத்தத்திற்கு எதிரான பிர்கு எதிரான ஒரு
நப்கு எதிராரான பிர்கு எதிராட்டத்திற்கும்,  மற்றும்,  யுத்தத்றத தடுக்க முடிய்கு எதிராமல்
நப்கு எதிரான்கு எதிரால்,  யுத்தத்த்கு எதிரால் உருவ்கு எதிராக்கப்படும் பேருக்கடிறய
முதலாம்்கு எதிராளித்துவத்றத தூக்கிபயறிவறத
துரிதப்படுத்துவதற்கும் பயன்படுத்துவபதன அதன்
பிரிவுகள பப்கு எதிராறுப்நபற்று வ்கு எதிராக்களித்திருந்தது.  அந்த
கடறமப்ப்கு எதிராடு துண்டு துண்ட்கு எதிராக கிழித்பதறியப்பட்டன.
இரான பிரண்ட்கு எதிராம் அகிலாம்ம் நச்கு எதிராசலிசத்தின் நே்கு எதிராக்கங்கறளப்
பப்கு எதிராறுத்த வறரான பிரயில் மரான பிரணித்துப்நப்கு எதிரானது. 

ஒப்பீட்டளவில் அப்நப்கு எதிராது பவகு குறறைவ்கு எதிராகநவ
அறியப்பட்டிருந்த ம்கு எதிரார்க்சிச தறலாம்வர் விள்கு எதிராடிமீர்
பலாம்னின்கு எதிரால் மிக பத்கு எதிராறலாம்நே்கு எதிராக்க்கு எதிரான தீர்ம்கு எதிரானங்கள
வறரான பிரயப்பட்டன.  அவர் விவரிக்றகயில்,  இரான பிரண்ட்கு எதிராம்
அகிலாம்ம் ஏன் க்கு எதிராட்டிக்பக்கு எதிராடுப்றப பசய்திருந்தது என்றை
நகளவிக்க்கு எதிரான பதிறலாம் பவறுமநன தனிப்பட்ட
தறலாம்வர்களின் அரான பிரசியல் சுயசரிதங்களில் இருந்தல்லாம்,
அவர்கறள ஆரான பிர்கு எதிராய்வது முக்கியம்கு எதிரானநத என்றைநப்கு எதிராதும்,
அவற்றில் க்கு எதிராண முடிய்கு எதிராது. அறனத்திற்கும் நமலாம்்கு எதிராக, அது
ஓர் ஒட்டுபம்கு எதிராத்த சக்கு எதிராப்தத்தின் முடிறவயும் —அத்கு எதிராவது
இரான பிரண்ட்கு எதிராம் அகிலாம்ம் எந்தக் க்கு எதிராலாம்ப்பகுதியில்
ஸ்த்கு எதிராபிக்கப்பட்டு வளர்ந்து வந்தநத்கு எதிரா, அந்த
முதலாம்்கு எதிராளித்துவத்தின் அறமதிய்கு எதிரான,  அறமப்புரீதியிலாம்்கு எதிரான
அபிவிருத்தியின் முடிறவயும்—  யுத்தங்களினதும்
புரான பிரட்சிகளினதும் ஒரு புதிய சக்கு எதிராப்தத்தின் உதயத்றதயும்
சமிக்றக்ஞை பசய்தது என்று விளங்கப்படுத்தின்கு எதிரார்.
யுத்தத்திற்கு எதிரான பிர்கு எதிராக ப்கு எதிராரிய இயக்கம் அபிவிருத்தி
அறடயுபமன்பதில் அவர் நிச்சயம்கு எதிராக இருந்தநப்கு எதிராதினும்,
அதற்க்கு எதிரான தந்திநரான பிர்கு எதிராப்கு எதிராய முழக்கங்கறள அபிவிருத்தி
பசய்வது பலாம்னினது நமநலாம்்கு எதிராங்கிய நகளவிய்கு எதிராக
இருக்கவில்றலாம்,  ம்கு எதிராறை்கு எதிராக அறத வழிேடத்துவதற்க்கு எதிரான ஒரு
முன்நன்கு எதிராக்றகக் குறித்த நகளவிநய நமநலாம்்கு எதிராங்கி இருந்தது.
நச்கு எதிராசலிச புரான பிரட்சி என்நறை்கு எதிரா ஒருே்கு எதிராள வரான பிரவிருக்கின்றை
பத்கு எதிராறலாம்விலுளள சம்பவமல்லாம்,  ம்கு எதிராறை்கு எதிராக அதுபவ்கு எதிராரு
வரான பிரலாம்்கு எதிராற்று நிகழ்வுநப்கு எதிராக்கு என்பறத,  அதற்க்கு எதிராக

பசயலூக்கத்நத்கு எதிராடு தய்கு எதிராரிப்பு பசய்யப்பட நவண்டும் மற்றும்
ேனவுபூர்வம்கு எதிராக எதிர்நே்கு எதிராக்கநவண்டும் என்பறத உளவ்கு எதிராங்கிக்
பக்கு எதிராளவது அவசியம்கு எதிராக இருந்தது.  அது த்கு எதிரான் "ஏக்கு எதிராதிபத்திய
யுத்தத்றத ஓர் உளே்கு எதிராட்டு யுத்தம்கு எதிராக திருப்பிவிடுவதற்கு" அவர்
விடுத்த அறழப்பின் அர்த்தம்கு எதிராக இருந்தது.
அதற்கும் நமலாம்்கு எதிராக,  ஒரு ப்கு எதிராரிய இயக்கம் எழுச்சி பபறும்
வறரான பிரயில் க்கு எதிராத்திரான பிர்கு எதிராமல்,  பத்கு எதிராழிலாம்்கு எதிராள வர்க்கத்தின் சர்வநதச
புரான பிரட்சிகரான பிர தறலாம்றமய்கு எதிராக மூன்றை்கு எதிராம் அகிலாம்த்றத ஸ்த்கு எதிராபிப்பது
அவசியம்கு எதிராக இருந்தது.  அது த்கு எதிரான்,  முதலாம்்கு எதிராளித்துவ யுத்த
க்கு எதிராட்டுமிரான பிர்கு எதிராண்டித்தனத்திற்கு எதிரான பிர்கு எதிரான நப்கு எதிராரான பிர்கு எதிராட்டத்திற்குள
பபருந்திரான பிரள்கு எதிரானவர்கள உளளிழுக்கப்படும்நப்கு எதிராது,  பத்கு எதிராழிலாம்்கு எதிராள
வர்க்கத்த்கு எதிரால் அரான பிரசியல் அதிக்கு எதிராரான பிரத்றதக் றகயிபலாம்டுப்பதற்க்கு எதிரான
அத்திய்கு எதிராவசிய முன்நிபந்தறனய்கு எதிராக இருந்தது.

அப்பட்டம்கு எதிராக க்கு எதிராட்டிக்பக்கு எதிராடுப்றப ேடத்திய இரான பிரண்ட்கு எதிராம்
அகிலாம்த்தில் இருந்த வலாம்துச்கு எதிராரிகளுக்கு எதிரான பிர்கு எதிராக மட்டுமல்லாம்,
ம்கு எதிராறை்கு எதிராக அவர்கறள மூடிமறறைத்த "இடதுகளுக்கு"  எதிரான பிர்கு எதிராகவும்
என, சந்தர்ப்பவ்கு எதிராதத்தின் அறனத்து வடிவங்களுக்கும் எதிரான பிர்கு எதிரான
மிகவும் விட்டுக்பக்கு எதிராடுப்பற்றை நப்கு எதிராரான பிர்கு எதிராட்டத்தின் மூலாம்ம்கு எதிராக மூன்றை்கு எதிராம்
அகிலாம்த்தின் கட்டறமப்பு ேடந்தபதன்று பலாம்னின்
வலியுறுத்தின்கு எதிரார்.
பலாம்னின்,  ட்பரான பிர்கு எதிராட்ஸ்கியின் தறலாம்றமயின் கீழ்,  இந்த
முன்நன்கு எதிராக்றகத்த்கு எதிரான் நப்கு எதிரால்ஷ்விக் கட்சி,  உலாம்க நச்கு எதிராசலிச
புரான பிரட்சியின் முதல் அடிய்கு எதிராக, அக்நட்கு எதிராபர் 1917 இல் ரான பிரஷ்ய புரான பிரட்சி
மூலாம்ம்கு எதிராக பக்கு எதிராண்டு பசன்றைது. 

பலாம்னின் ஒரு தனித்துவம்கு எதிரான ப்கு எதிராத்திரான பிரம் வகித்த்கு எதிரார்,  ஏபனனில்
நப்கு எதிரால்ஷ்விக் கட்சிறய கட்டுவதற்க்கு எதிரான அவரான பிரது ஒட்டுபம்கு எதிராத்த
நப்கு எதிராரான பிர்கு எதிராட்டமும் சந்தர்ப்பவ்கு எதிராதத்திற்கு எதிரான பிர்கு எதிரான ஒரு சறளக்க்கு எதிராத
நப்கு எதிராரான பிர்கு எதிராட்டத்றத அடித்தளம்கு எதிராக பக்கு எதிராண்டிருந்தது.  அவரான பிரது
எதிர்ப்ப்கு எதிராளர்களுக்கு எது "குறுங்குழுவ்கு எதிராதம்கு எதிராக,"
“நக்கு எதிராட்ப்கு எதிராட்டுவ்கு எதிராதம்கு எதிராக,"  மற்றும் "குறிக்நக்கு எதிராளகளுக்க்கு எதிரான
நுண்கூர்நவறுப்கு எதிராடுகள்கு எதிராக"  பதரிந்தநத்கு எதிரா அது ஒரு உலாம்க-
வரான பிரலாம்்கு எதிராற்று முக்கியத்துவத்றதக் பக்கு எதிராண்டிருந்தது.  அது புதிய
சக்கு எதிராப்தத்தின் கடறமகறளப் பூர்த்தி பசய்ய தறகறம பபற்றை
ஒரு புரான பிரட்சிகரான பிர கட்சிறயக் கட்டிபயழுப்புவதற்க்கு எதிரான
அத்திய்கு எதிராவசிய முன்நிபந்தறனய்கு எதிராக இருந்தது. 
ஏக்கு எதிராதிபத்திய சக்திகள மனிதகுலாம்த்றத ஒரு மூன்றை்கு எதிராம் உலாம்க
யுத்தத்திற்குள மூழ்கடிக்க அச்சுறுத்துகின்றை நிறலாம்யில்,
முதலாம்்கு எதிராம் உலாம்க யுத்தம் பவடித்து இந்த நூறை்கு எதிராம் ஆண்டில்,
இத்தறகய படிப்பிறனகள ஓர் மிகஅத்திய்கு எதிராவசியம்கு எதிரான
முக்கியத்துவத்றத பபறுகின்றைன. ரான பிரஷ்ய்கு எதிரா மற்றும் சீன்கு எதிரா நப்கு எதிரான்றை
அணுஆயுதநமந்திய சக்திகநள்கு எதிராடு ஒரு நம்கு எதிராதறலாம் உருவ்கு எதிராக்க
அச்சுறுத்துபறவ,  சிரிய்கு எதிரா,  ஈரான பிர்கு எதிராக்,  லிபிய்கு எதிரா,  உக்நரான பிரன் மற்றும்
அவற்றறை கடந்து பரான பிரவிவரும் யுத்தங்கள மட்டுமல்லாம்,  ம்கு எதிராறை்கு எதிராக
ஏக்கு எதிராதிபத்திய ே்கு எதிராடுகளில் உளள நப்கு எதிராலி-இடது கட்சிகள்கு எதிரால்
இந்த யுத்தங்கள அரான பிரவறணத்துக் பக்கு எதிராளளப்பட்டுளளன.
அறனத்திற்கும் நமலாம்்கு எதிராக,  இத்தறகய யுத்தங்கள பரான பிரவுறகயில்
ஏக்கு எதிராதிபத்திய சக்திகளுக்கு இறடநயய்கு எதிரான பதட்டங்களும்
அதிகரிக்கின்றைன. 

முதலாம்்கு எதிராளித்துவத்திற்கு எதிரான பிர்கு எதிரான நப்கு எதிராரான பிர்கு எதிராட்டத்தில் சர்வநதச
பத்கு எதிராழிலாம்்கு எதிராள வர்க்கத்தின் அவசியம்கு எதிரான புரான பிரட்சிகரான பிர தறலாம்றமறய
கட்டிபயழுப்புவதற்க்கு எதிரான பணி,  அறனத்துலாம்க குழுவின்
தறலாம்றமயின் கீழ் ே்கு எதிரான்க்கு எதிராம் அகிலாம்த்தின் மீது விழுகிறைது.
அதற்க்கு எதிராக நதசிய சந்தர்ப்பவ்கு எதிராதத்தின் அறனத்து
வடிவங்களுக்கு எதிரான பிர்கு எதிராகவும்,  ஆறு தச்கு எதிராப்தங்களுக்கு நமலாம்்கு எதிரான
அதன் நீடித்த நப்கு எதிராரான பிர்கு எதிராட்டநம தீர்க்ககரான பிரம்கு எதிரான தய்கு எதிராரிப்ப்கு எதிராக
இருக்கின்றைது.
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